
5/4/17 

• चित्रः मायकेल फोरमन 

 

जॅनेट िाटटर्ट 



5/4/17 



फार पूर्वीच्या काळी एक जनरल राहत 
होता.   
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        भरपूर वळ झोपून झाल्यानतर 
त्याला परत कपला जाण्याची 
आठवण झाली. मन घट्ट करून तो 
उठला व जड पायान चालू लागला. 
अनक वळा या वाटन तो गला होता. 
परतु आज त्याला नवीन काही तरी 
ममळाल्यसारख वाटत होत. काही 
गोष्टी नवीन वाटू लागल. कदाचचत 
या पूवी तो घोड्यावर बसून जास्त 
वगान जात असल्यामुळ या गोष्टी 
लक्षात आल्या नसतील.  

        त्याला वाटत सस, व खार 
ददसल. रान उदीर इकडून ततकड 
पळताना ददसल्या. हजहॉग, कबूतर 
व मोरसुद्धा त्याला तथ ददसल्या.  





पक्षयाच गाण तो ऐकू लागला. 
सुदर फुलानी सजवल्यासारख 
ददसणाऱ्या रानापाशी तो आला व 
त्याला आश्चयााचा धक्काच बसला. 
त रमणीय दृष्य होत. तो 
कल्पनाही करू शकत नव्हता 
एवढ्या प्रकारची रगी बरगी फुल 
तथ होती.  
 

जनरल जोधपूर एक क्षणभर 
स्तब्ध उभा रादहला. मग हळू हळू 
चालायला लागला. चालत चालत 
फुलावर जाऊन बसला. मधमास 
घोंघावत होत्या. फुलावर बसून 
मध चाखत होत्या. एखादी 
मधमाशी त्याच्या नाकावर बसल 
अशी त्याला भीती वाटत होती. 
परतु माश्या आपल्या कामात गुग 
असल्यामुळ जनरलकड ढूकूनही 
त्यानी पादहल नाही.  







तो फुलाकड व मधमाश्याकड भरपूर वळ बघत होता. 
सगळीकड एकदम सामसूम.  इतक ददवस ह त्याच्या 
लक्षात का आल नाही याच त्याला आश्चया वाटू लागल.  
जव्हा तो उठला तव्हा तो आपण फुलावर बसलो होतो ह 
त्याच्या लक्षात आल. बसल्या दठकाणची फुल कोमजली 
होती. त्याला या फुलापासून दरू जावस वाटत नव्हत. परतु 
सतनकाच्या छावणीकड जाण भाग होत. त्यानी ततथली 
दोन फुल तोडून हातात घतली.  





जनरल जोधपूर छावणीत पोचला तव्हा रात्र झाली होती. हातातली 
फुल त्यानी एका पाण्यान भरलल्या काचच्या भाडीत ठवली व तो 
झोपी गला. 
 

त्या रात्री त्याला स्वप्नात  मजशीर  गोष्टी ददसल्या. पक्षी, प्राणी, 
सूया, फुल इ.इ. नतर  त्याला कवायत करणार सतनक ददसल. हजारो 
सतनकाच्या कवायतीच्या भयानक आवाजामुळ पक्षी, प्राणी घाबरून 
पळून गल. सतनकानी पायदळी फुल तुडवली. जनरलला फार राग 
आला. थाबा, थाबा अस सतनकावर तो ओरडू लागला. परतु ह सगळ 
स्वप्न होत ह त्याच्या लक्षात आल. परत झोपाव अस वाटल. परतु 
त्याला झोप काही यईना.  





त्याच्या सतनकानी व स्वतः त्यानी हजारो वळा या सुदर फुलाना तुडवल 
असतील ह त्याला मादहत होत. या सतनकाकड बघून सवा प्राणी पळूनही 
गल असतील याची कल्पना त्याला होती. मी यानतर त्याना भीती वाटल 
अस काही करणार नाही. मी प्राण्याना मदत करन. फुलाना व इतर 
झाडाना वाढण्यासाठी मदत करन.   अस त्यानी ठरवल.  



दसुऱ्या ददवशी सकाळी उठल्या उठल्या त्यानी सवा सतनकाना परड 
ग्राउडवर बोलाववल. तुम्ही सवा जण आपापल्या घरी परत जाऊन  
आपल उद्योग करा.  अस त्यानी साचगतल. आपला दश फार सुदर 
दश आह. त्याला आणखी सुदर करण्यासाठी तुम्ही मला मदत करा.  
अशी ववनती त्यानी कली.   

सगळ जण एकदम खूश झाल. जनरलचा आनदही गगनात मावना.  





शतकरी आपापल्या शतात जावून काम 
करू  लागल. शतीची मशागत कली. बी 
परून सुगीची वाट बघू लागल.  





मारे् पकडण्यार्ाठी नार्व र्व जाळी घेर्वून मारे्मारी करणारे कोळी र्मुद्रात 
उतरले.  



  

जनरलन सवा बाधकाम व्यावसातयकाना बोलावून या दशातील सवा 
छावण्याच चागल्या शहरात रूपातर करा  अस आदश ददल.  



त्या शहरात दकुान, शाळा, खलण्यासाठी मदान व बागा याची सोय करा  
असही त्यानी साचगतल.  





  

जनरल भरपूर उत्साही होता. 
सगळ्या कामाकड स्वतः दखरख 
करत होता. काम व्यवस्स्थत होतात 
की नाही यावर त्याच बारीक लक्ष 
होत.  
कामातील प्रगतीकड बघून त्याला 
आनद झाला. 



यापूवी पादहलल्या 
फुलाच्या बागतही तो 
दर रोज जात होता.  
 

दहवाळ्याच ददवस 
असल्यामुळ अजून 
फुल उमलली नव्हती. 
तरीसुद्धा बागत 
चक्कर मारायला 
त्याला आवडत होत.  
 

काही ददवसानतर फुल 
उमलतील याची 
त्याला खात्री होती.  





दहवाळा सपला. फुल उमलू लागली. 
झाडावरील  दहरवी पान ददसनाशी झाली. शतात भरपूर पीक आल होत.  
कणस धान्यानी भरून गल होत.  
 



झाडाना भरपूर फळ आली होती. 
मास पकडणार रोज समुद्रात जात होत. 



एक ददवशी जनरल जोधपूरला 
दोन अती महत्वाची पत्र आली. 
त्यातील एक पत्र तनकोलाय 
माका ववच या पूवेकडील दशाच्या 
जनरलच होत.  आणण दसुर 
पत्र पस्श्चमकडील दशाच्या 
जनरल कस्टडा याच होत.  
 

या दोघानाही जनरल 
जोधपूरच्या दशातील 
अलीकडील घडामोडी प्रत्यक्षपण 
बघायच्या होत्या. 
या जनरल जोधपूरच्या दशात 
काय चालल आह याची त्याना 
उत्सुकता होती. व त्यासाठीच ह 
ववनती पत्र होत. 
 

जनरल जोधपूरन ताबडतोब 
दशाच्या भटीसाठी आमत्रण 
पाठवल. त आल्यानतर बड 
वाजवून त्याच स्वागत कल.  
 

अत्यत अमभमानान या 
अततथीना दश दाखवण्यासाठी 
तो घवून गला.  
  





त्याना फळबाग दाखवली. वाढलल जगल दाखवल. 
भाजीपाला व धान्य वपकलली शत दाखवली. शहरातील 
मदान व बागा दाखवल्या. भटी द्यायला आलल 
जनरल्स 



या दशातील प्रजा प्राण्याना न मभता ममत्रासारख वागवतात, हही 
बतघतल. शवटी जनरल जोधपूर यानी पदहल्यादा बतघतलल्या 
फुलाच्या रानात त्याना घवून गला.  



त्या रानात मलो न मल रगी बरगी 
फुल पसरलली होती. हजारो रग त्यात 
होत. ह ततघ जनरल्स फुलाना धक्का 
न लावता हळुवारपण त्यावर बसल. 
एकमकाकड बघून हसू लागल.  ही 
एक सुदर कल्पना आह. तुझा दश हा 
जगतील एक सुदर दश आह,  अस 
जनरल कस्टडा म्हणाला.  



आणण तुझ्या दशातील प्रजा अत्यत सुखी व आनदी 
आहत. जनरल जोधपूर, तू या जगातील अत्यत 
लोकवप्रय जनरल आहस,  अस जनरल माकोववच 
म्हणाला.  





जगातील अत्यत लोकवप्रय जनरल जोधपूर फुलाच्यामध्य 
आडव पडून सूयााकड  बघत झोपी गला.  



1938 साली जन्मलली 
जॅनट चाटासा ही लणखका 
इग्लडमधील सेंट मादटान 
स्कूल ऑफ आटास ् मध्य 
मशक्षण घतली.  
 

दसुऱ्या महायुद्धाच्या 
काळातील अतनस्श्चतता  व 
अणुयुद्धाच काळ सावट 
ततला अस्वस्थ करत होत.  
जगात शातता नादावी 
यासाठी ती प्रयत्न करत 
होती. व त्यातून या कथचा 
जन्म झाला. 
 

ती तनयममतपण पेंदटग्स 
काढत व त्याच प्रदशाऩही 
भरवत.  
 



मायकेल फोरमनिा जन्म 1938 र्ाली 
झाला. जॅनेटिी भेट कॉलेजच्या 
शिक्षणाच्या रे्वळी झाले. तो 3-4 र्वर्ाटिा 
अर्ताना त्याच्या घराच्या छतार्वर बॉम्ब 
र्वर्ाटर्व झाला. र्व हा कर्ाबर्ा र्वािला. 
एक िाांतीपूणट जग अर्ारे्व हे स्र्वप्न 
उरािी बाळगून होता. र्व त्यािीि 
फलश्रुती हे पुस्तक.   

पन्नार् र्वर्ाटपूर्वी प्रकाशित झालेल्या या पुस्तकाला अजूनही मागणी 
आहे. जागततक िाांती र्व पयाटर्वरण रक्षणािा र्ांदेि देणारी ही 

पुस्स्तका र्ांरे्वदनिील र्वािकाांना नक्कीि आर्वडले.  


